
POSTVERKET OCH HEMVÄRN SRÖRELSEN .

FRÅN VERKSHEMVÄRN TILL D RIFTVÄRN

av K. G.  Sundholm

Svenska folkets reakt ion inför världshändelserna hösten 1939 och vä-
ren 1940 skapade en stark motständsanda. Ett av de synliga tecknen på
denna anda var de många försöken på olika håll i landet att organ isera
fr ivilliga förband t ill hemort ens försvar. I förbanden skulle ingå man-
liga me dborgare, som inte var värnp lik tiga. Förbandens tänkta uppgif-
ter varierade med init iat ivtagarnas olika uppfatt ningar och iderikedom.
En k lar mälsät tni ng fanns dock överallt ätgärder för hemo rtens för-
svar och snart blev hemvärnsrörelsen en gemensam beteckning för
samtl iga spontana init iat iv bet räffande hemortsförsvar.

På en del hå ll i landet lyckades landshövdingar och försvarsområdes-
befälhavare styra ini t iativen och v idta en del org anisat ionsätgärder
inom lagens råmärken, bl. a . dåvarande landshövdingen O lle Ekb lom i
J önköp ings län, som ansåg sig kunna först ärka polisorganisat ionen med
fr ivilliga »ordningsmän» enligt gällande författningar . Andra regionala
myndigheter tvekade inför lokala framställningar om organiserandet av
fr istående väpnade förband med hänsyn t ill lagen den 15 juni 1934,
som stadgade förbud mo t samm anslutninga r med ändamäl att bit räda
vid r ikets försvar. Lagen var et t ut t ryck för mellankrigst idens erfaren-
heter . Sådana väpnande organisat ioner hade utomlands använt s v id in-
repolit iska uppgörelser.

För statsmakten och de militära mynd igheterna, som uppmärksamt
följt hemvärnsrörelsens utveck ling, stod det k lart , a tt den starka för-
svarsvi ljan snabb t måste stödjas av staten och enhetl iga riktl injer ska-
pas för dess utnyttjande. D en 26 januari 1940 föreslog dåvarande över-
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befälhavaren, general O lof Th örnell , i en sk rivelse Konungen at t vidta
förberedelser för bildandet av »en särskild fr ivillig organisat ion inom
lan tförsvarets ram, avseende det omedelbara försvaret av hembygden».

R egeringen tog snabbt en posit iv ställn ing t ill överbefälhavarens
framställning. D en 2 februari f ick försvarsmi nistern bemyn digand e at t
ställa ut redningspersonal t ill för fogande. T ill ord förande i den första
hemv ärnskommitten utsägs dävarande chefen för k rigsskolan Karlberg,
överste Gustaf Pet ri. D enne har själv skild rat hemvärnets t illkomst i
boken »Mina hemv ärnsä r». Pet ri hade varit sakkunnig i 1930 rs för-
svarskommission, som lade grunden ti ll 1936 ä rs beslut om en förbätt -
rad försvarsordning. H an hade under arbetet i kommissionen knut it go-
da kontakter med företrädare för de demokrat iska part ierna och varit
v it tne t ill hur försämringen a v det internationella läget päverkat pol i-
t ikernas inställning t ill försvarsp roblemen . Sedan överste Pet ri blivit
chef för k rigsskolan sök te han där finna lämpliga former för att ge
kadetterna en v idgad medborgerl ig fost ran. T ill dem, som beredvill igt
stä llde sig t il l förf ogande för en serie föredrag av aktiva politiker, hör-
de dåvarande ordföranden i Socialdemokratiska ungdomsförbundet , nu-

Postens v erk shemv ämn i Göteborg 1941. I f örsta raden märk s längst till v änster nu-
v arande k ompanichef en Y. R . N ils son och i m itt en d!l.varande k ompaniadjutanten

N. O. A ndersson sam t k ompanichef en G . A . Thoren.
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V erk shemv ä rnet v id cen tralp osthuset i S tock holm inspek teras av h em v ärnets chef
öv erste Petri 1942.

f . h . om öv erste Pet ri sk y m tar f örband schef en, däv arande f örste p ostassisten ten
K. A . R . L undin. I f rämsta ledet f r. v . f ö rste p ostassisten terna I . A . H allv a rds och
K. B. Fritz d orf , t ry ck erif örman E. H . H jö rv ard sam t öv erp ostiljonerna E. G. Erik sson

och K .  E.  Ek sted t.

varande ut rikesmin istern Torsten N ilsson . D eras fortsatt a samarbete led-
de t ill att Pet ri inbjöds medverka i kon ferensen »Folk och försvar»,
som på inbjudan av ungdomsförbundet hölls på Konsert huset i Stock-
holm den 15 och 16 maj 1939. O verste Petri och övriga inbjudna mili-
täirer fick under konferensen påtagliga bevis för at t gamla motsät tningar
mellan folk och försvar var på väg at t försvinna. Petri säger själv i sin
bok »att utsikterna för enig samverkan inom nationen på försvarets om-
råde syntes ljusare än någonsin t idigare».

D et skulle snart visa sig at t regeringen utset t r ät t man t ill ord förande
i hemv ärnskomm itten. O verste Pet ri var väl känd bland sädana, som
kunde påverka folkop inionen, och själv förstod han, at t hemv ärnstanken
kunde överleva det då rådande spända världsläget endast om den från
början kunde tas t ill vara inom en organisat ion, där de demokratiska
grundprinciperna skulle respekteras och a ld rig ifr ågasätt as.

D en 7 mars 1940 und ertecknade hemvärnskommittens medlemmar et
p rakt iskt taget enhälligt betänkande. Vid denna t id började underrät tel-
serna fr ån Finland bli oroande. R yssarna bröt igenom det finska för-
svaret på Karelska näset . Sna rt följde et t storanfall, som tvingade Fin-
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land till fr ed på hårda villkor. H ändelserna den 9 ap ril blev en y t ter-
ligare tankeställare för det svenska folket . H ade en bätt re lokal bered-
skap kunnat skänka D anmark och N orge det and rum, som behövts för
mobilisering av linjeförband starka nog at t a vvisa de först anlända tyska
t ruppenheterna, som va r jämförelsevis små men som fick så stor bety-
delse på grund av ett skick ligt utnytt jande av över raskn ingsmomentet ?

Betydelsen av ett starkt hemvärn ökade i militärt aktikernas ögon un-
der int rycket av dessa händelser . O verste Pet ri beord rades lämna k rigs-
skolan den 15 ap r il för a tt han helt skulle kunna ägna sig å t hemvärnets
organisat ion . D en 17 ap ril kom ett kungabrev som bek räftelse. D en 29
maj 1940 fatt ade riksdagen beslut om hemvärnet efter en debatt , som
blev en stark manifestat ion av svensk försvarsvilja . D ä hade antalet an-
mälningar t ill hemv ärnet redan överskridit den av hemv ärnskomm itten
förutsatta maximisiffran 50 000.

Inom st atl iga verk och myndigheter, som låg utanför den militära
sektorn, anade man inte v id denna t id, att man snart skulle få ägna
administ ra t iv k raft åt hemvärnet. Förutom den inverkan, som ekono-
miska beredskapslagar började få på det löpande arbetet , påmindes myn-

By radirek tören K . A . L undin, Postbank en, v a r chef f ör h ögv ak t u r S tock holms-
p ostens d rif tv ärn d en 2 ok tober 1954. T redje man i högra ledet är nuv arand e chef en

f ör p ersonalv ärd en i p ostv erk et, A x el Ced ergren.
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digheterna om spinn in gen i världen bl. a. genom de luft skyddsätgärder,
som staten älade dem att vidta. Dessa ätgärder var relativt omf attan d e
inom postverk et . De avsag säväl byggnadstekniskt skydd som utbild-
ning av personal i luftskyddstjänst. Luftskyddsärendena handlades av
en tjänsteman på dåvarande II byrån, dvs. intendent sbyrån. Arbetet
fordrade en stor insats och ett personligt int resse av den som fått sig det
anfört rott , men betraktades t roligen som tillfälligt och endast aktuali-
serat av det då rådande världsläget . Det låg därför nära till hands att
även lotta hemvärnsärenden pa luftskyddssekreteraren, när sädana vä-
ren 1940 började inkomma t ill styrelsen. Sammanförandet av dessa bä-
da försvarsärenden till samme handläggare talar för att man kallt räk-
nade med att kunna dra in befatt ningen helt när kriget var över. Men
man räknade fel hemvärnet hade kommit för att stanna.

Ett av de första tecknen på att postpersonalen int resserade sig för
hemvärnet är en skrivelse från dävarande postassistent en i Malung, E. E.
Oscarsson, numera postmästare i Mora. H an skriver t ill Militärbyrån

»Malung den 26 april 1940
H ärmed får jag vördsamt anhålla om upplysning huruvida från post-

verkets sida hinder möter för posttj änsteman att ingå i den hemvärnsor-
ganisation, som enligt Kungl. Maj :ts beslut skall bildas.

Jag t illhör årsklass 1928 och är tilldelad infan teriet, ersättningsreser-
ven, samt utbildad säsom skrivbit räde.»

och får följande svar
»Stockholm den 11 maj 1940

Med anledning av Eder skrivelse den 26 nästlidna april till general-
poststy relsens militärbyrä meddelas, att generalpoststyrelsen anser sig
icke kunna lämn a sädant tillständ, som avses i Eder skrivelse. Det är
nämligen att förutse, att t illgången på vikariatspersonal i händelse av
allmän mobilisering blir mycket knapp och att all postpersonal, som
därvid icke beröres av militärinkallelser, kommer att uteslutande er-
fordras för postarb etet. Vid sådant förhållande torde postpersonal då
icke kunna beredas ledighet annat än i rena undant agsfall.»

Mänga tog det för självklart att man  inte  behövde frä ga general post-
styrelsen innan man fr ivilligt ställde upp till hemortens försvar. Det vi-
sade en undersökning, som företogs i juni 1940. 110 tjänstemän i Göte-
borg, 30 i Stockholm och 15 i Malmö hade anmält sig eller var redan
antagna i hemvärnet .
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Styrelsen fick fler ansökningar, som avslogs med hänsyn till svä-
righeterna att under k rig och beredskap kombinera tjänstgöring i post-
verket med sådan i allmänna hemvärnet . I samband med ett sådant av-
slag expedierades handbrev till samtliga postdi rektörer i vilket general-
poststyrelsens uppfatt ning om anslutning till hemvärnet meddelades.
D et v ar den 7 sep tem ber 1940. Den 9 sep tem ber ankom t ill styrelsen en
skrivelse frän H emvärnsstaben med anvisningar bet räffande organise-
randet av hemvärnet vid vissa statens verk.

H emvärnsstabens anvisningar och personalens påtryckningar hade till
följd, att II byrån fick till uppgift att utreda förutsätt ningarna för or-
ganiserandet av särskilda verkshemvärnsförband inom postverket . Den
6 december beslöt styrelsen päbörja organisat ionsarbetet men redan en
månad t idigare eller den 5 november 1940 hade styrelsen i underdånig
skrivelse till Konungen överlämnat förslag till avlönings-, pensions- m. fl .
förmäner för tjänstemän och arbetare vid postverket under tjänstgö-
ring i verkshemvärn. Denna skrivelse betraktar vi som värt drift värns
Magna Chan a, en sådan skall ju varje rörelse med självaktning ha. D en
är tyvärr för lång att helt citera. Den är välformulerad, koncentrerad
till väsentl igheter och föredömligt förutseende. Samråd ägde rum med
telegrafstyrelsen och vattenfallsstyrelsen. Förslagen bifölls till alla vä-
sentliga delar.

En del citat ur skrivelsen kan vara på sin plats, enär postverket
här för första gängen koncentrerat uttrycker sin egen uppfattning om
sina uppgifter under krig och stäl lning i totalförsvaret längt innan det
senare utt rycket var präglat. Dessutom tog man en gång för alla ställ-
ning ti ll det värde som måste t illmätas hemvärnet, när det gällde att
skydda posttrafiken i krig.

Det heter bl. a. i den av Anders Orne undert ecknade och N . F. Antoni
kontrasignerade skrivelsen :

»Frän tjänstemän vid postverket hava ti ll generalp oststyrelsen in-
kommit framställningar om rät t att int räda i hemvärnet . Vid prövning
av dessa framställningar har generalpoststyrelsen givetvis haft att taga
hänsyn ti ll postverkets arbetsuppgift er och personalbehov under de för-
hållanden (krig eller krigsfara), då hemvärnet enligt hemvärnskungörel-
sen skall hållas i beredskap och hemvärnsman är skyldig att på kallelse
inställa sig till tjänstgöring därstädes. Postverkets arbetsuppgift er under
nämnda förhållanden torde få anses bliva av åtminstone lika stor be-
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Postv erk et har häv dat sig v äl v id rik shemv ärnstäv lingarna. 1957 segrade en grupp
f rän Karlstad i d rij tv ärnsk lassen. Gruppchef en N ils Bi ck ger order till Karl-Erik

K arlsson och Dorje Lundberg. I bak grunden R une M örk .

tydelse, absolut och relativt, som under normala, fredliga förhållanden.
Enligt Kungl. Maj :ts inst ruktion för generalpoststyrelsen vid krig eller
krigsfara skall näml igen generalpoststyrelsen vid utövande av sin verk-
samhet söka i fr ämsta rummet tillgodose de militära k raven på post-
väsendet. Detta innebär för postverket, förutom organiserandet och
bemanning av fältposten, även andra uppgifter, som komma att be-
röra åtskilliga rörelsegrenar och naturligen påverka arbetet inom ver-
kets olika förvaltningsorgan. Men även för icke-mi litära änd amäl tord e
det otvivelaktigt vara av mycket stor betydelse, att postdriften kan fort-
gå under k rig. At t postverkets cent rala uppgift , ombesörjandet av post-
trafiken, även då fullföljes, är givetvis angeläget icke blott för den ci-
vila stats- och den kommunala förvaltningen sam t affärslivet utan även
för civilbefolkningen. Även postsparbanks- och postgi rorörelsen hava
under krigsförhällanden särskilda, för försvarsväsendet betydelsefulla
uppgifter och bet räffande vissa andra postverkets rörelsegrenar såsom
tidningsabo nnemang, penningförmedling, skatteuppbörd och utbetal-
ning av folkpensioner torde gälla, att de äro av vikt för samhällslivet
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icke minst under nämnda förhällanden. Postverk ets arbetsuppgift er i
händelse av krig kunna således icke antagas minska i betydelse, men väl
kan det erbjuda synnerl igen stora svårigheter att upprätt hålla drift en
under då rådande förhållanden. N u anförda omständigheter torde visa,
att postverket under de i hemvärnskungörelsen förutsatta förhållandena
har et t betydande behov av fackutbildad personal för fyllandet av sina
uppgifter under nämnda förhållanden. För t illgodoseende av dett a per-
sonalbehov gälla bet räffande postverkets tjänstemän särskilda undan-
tagsbestimm elser i fr åga om krigstjänstskyldighet. D ärest den sålunda
icke krigstjänstskyldiga persona len vid post verk et erhölle t illstånd att
int räda i allmänna hemvärnet , skulle syftet med de särskilda uppskovs-
bestämmelserna beträffande posttjänstemin förfelas och postverkets
funktion under krig äventyras. Av nu anförda skäl har generalpoststy-
relsen nödgats hitt ills avslå de ovan nämnda framställningarna om rätt
för posttjinstemä n att int räda i hemvärnet .

Emellertid har hemvärnsledningen numera utfärdat anvisningar be-
t räffande organiserandet av särskilda hemvärn inom statens verk. För
dylikt s. k . verkshemvärn gälla vissa särskilda bestämmelser. Sålunda
gäller bland annat at t verkshemvärnsförbandens uppgift är det ome-
delbara skyddet av vederbörl ig anstalt enligt de närmare föreskrift er ,
som fastställas av inskrivningsbefälhavaren i samråd med vederbörande
verk, samt att verkshemvärnet icke får användas för andra uppgifter
än skyddet av verkets egna anläggningar annat än efter samråd med

verkets ledning.
Avsett är nu att verkshemvärnsförband skola organiseras vid post-

verket i den utst räckning verkets int resse av skydd för postala inst itu-
t ioner och anläggningar så kr äver. I samband me d organiserandet av
ifrägavarande verkshemvärn har fr äga uppstät t angäende ersättni ng ät
verkshemsvärnsman vid tjänstgöring inom verkshemvärnet .

Postverkets henw ärnspersonal kommer att utgöras av vid verket an-
ställda tjänstemän och arbetare, vilkas tjänstgöring under krig eller
krigsfara måste regleras med hänsyn till de då rådande förhållandena.
De kunna således komma att tagas i anspråk än för den egentl iga post-
tjänsten, in för luftskyddstj ins tgoring och än för hemvärn stjänst , allt-
eftersom verkets int ressen kräva. I alla dessa verksamhetsgrenar kom-
ma de sälunda att tjäna postverkets intresse att i möjligaste man upp-
rätthälla och skydda drift en. Det syn es därför knappast möjligt att upp-
draga några skillnader ur tjänstesynpunkt mellan de olika grenarna.
Dessa böra tvärtom samtl iga och i samma grad bet raktas såsom tjänst-
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goring v id verket , och det är sä mycket mindre befogat , att tjänste-
männen v id utövandet av luft skydds- eller verkshemvärnstjänst bliva i
avlöningshänseende sämre ställda än v id fullgörandet av den egentl iga
posttjän sten, som personalen vid de båda förstnämnda tjänstegrenarna
kan beräknas bliva utsatt för allvarl iga r isker för verkets skull. Av sist-
nämnda skäl är det önskvärt , a tt de tre olika tjänstegrenarna äro lika-
berätt igade i fr åga om ersät tning.

Gev är, k ulsp rutepistol och k ulsprutegev är är i dag lik som 1940 hemv ärnets huv ud-
v ap en. D riqtv ärnsgrupp f rän Bori s v id öv ningar i Malmk öping 1966.

Om man sä lunda, säsom gene ralp oststy relsen anser ri ktigt , bet raktar
tjänsten i verkshemvärnet såsom en särskild form av tjänstgöring v id
verket , betingad av de särsk ilda förhållanden , under v ilka hemvärnet är
avsett att t räda i funktion, bör därav följa , at t verkshemvärnsman skall
vid tjänstgöring såsom sådan bibehållas vid de avlönings- och pensions-
m. fl . förmåner, som enligt nu gällande eller fr amdeles ut färdade be-
st ämmel s er äro förenade med den befatt ning han innehar eller förord-
nats at t uppehålla vid verket . Å andra sidan bör, enär tjänstgöringen

83



vid verkshemvärnet är beroende av frivilligt atagand e, sädan tjänstgö-
ring icke medföra förmåner fr ån verket utöver dem, som skulle tillkom-
mi t tjänstemannen, därst han icke åtagit sig hemv ärnstjänsten.

I slutl iga handläggningen av förevarande ärende hava, förutom un-
dertecknade, deltagit postsparbankschefen Enger, byråcheferna Car-
stensen, Bildt och Andree samt tillförordna de byrächefen Linnäs. Stock-
holm den 5 november 1940.

Underd än igst,
Anders Orne

N ils-Fride Antoni»

Generalpoststyrelsen hade tagit ställning och en positiv sådan till for-
men verkshemvärn. En del tjänstemän, som t idigare anslut it sig till all-
männa hemvärnet och nät t befälsposter där, fick lämna dessa, 61. a.
postmästaren i Gävle, E. Edst röm, som i egenskap av hemvärnsomrä-
desbefälhavare hade organiserat hemvärnet i Gävle.

Under år 1941 ut rustades 57 förband inom postverket . Av dessa ned-
lades 10 st. i samband med krigsslutet 1945 och åren däromkring, t rots
aktningsvärda insatser från berörda postmästare i syfte att behålla och
reorganisera förbanden. Det var följande förband

Karlshamn
Motala
Oskarshamn
Västervik
Alingsås
Arvika
Filipstad
Lidköp ing
Vänersborg och
Sandviken
I dag har vi 94 drift värnsförband med en personalstyrka som är fyra

gånger större än den var 1941.
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N är en postmästare tvingades föreslå nedläggning av et t verkshem-
värnsförband kunde det hända, att generalpoststyrelsen uppmanade ho-
nom söka reorganisera förbandet och som argument framhålla, at t pro-
posit ion skulle föreläggas 1946 års r iksdag med förslag att hemvärns-
männen skulle erhålla marschskodon på Kronans bekostnad.

Beträffande hemvärnets ledning och utbildning under den första ti-
den kan nämnas att den regionala ledningen ävilade inskrivn ingsbefäl -
havarna och fr . o. m. 1/ 1 1942 chefen (sekundchefen) för infan terire-
gementet inom vederbörligt inskrivningsomräde. I våra dagar åvilar
den regionala ledningen försvarsomrädesbefälhavarna. Inskrivningsom-
rädena indelades i hemvärnskretsar och kretsarna i hemv ärnsomräden.
H emvärnsomrädesbefälhavaren skulle bl. a. leda och övervaka utbil d-
ningsverksamheten inom området , innefattande jämväl verkshemv ärn.

I instruktion för verksförbandschefer, som ut färdades av general-
poststyrelsen den 13 juni 1941, föreskrives bl. a.,

att förbandschef lyder omedelbart und er hemvärnsomrädesbefälha-
vare,

att han skall uppgöra plan för postanstaltens försvar,
att han ansvarar i första hand för förbandets utbildning och krigs-

duglighet,
att utbildningen i skjutning skall bedrivas enligt enahanda grunder,

som gälla för ortens hemvärn och
att utbildningen i övrigt bedrives med hänsyn till att förbandet avses

uteslutande för det omedelbara skyddet av vederbörande post-
anstalt samt

att särskilda st ridsövn ingar skall anordnas avseende försvaret av
postanstalten i enlighet me d försvarsp lanen.

N är vi nu eft erät studerar dessa bestäm melser far vi tänka pi att
totalförsvarsorganisationen i sin nuvarande form ännu ej var ak tuell,
inte heller de organisatoriska föri ndringar som den nu planlagda ut-
rym ningen av tätorter medför för samhället. Verk sförb andens för-
svarsplaner hade tyngdpunkten m era förlagd till skyddet av byggna-
der än av posttrafiken som sådan. Man förberedde sig för st rid i ort
enligt konstens alla regler . Den m ilit ära exper tis som biträ dde för-
bandsch eferna hade en annan syn på t idsfaktorer, t illgång på arbet s-
k raft och p riorit ering av postala arbetsuppgifter än vad vi har i dag.
Stor v ikt lades vid fält arbeten och mineringar och förberedelsearbe-
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tena bedrevs långt . I Malmö tog m an i försvarsplanen ingen hänsyn
t ill at t allm änheten måste överleva et t besök på postkontoret Malmö 1
under hemvärnsberedskap. Förbandschefen hade då på kort varsel
kunnat sätt a ut en postering 200 m utanför postkontoret , spi nna stål-
t rådar t ill posteringen och på given signal hala st ridsvagnsminor längs
t rådarna. Minorna var säpade i bott en för at t glida bät t re pä kuller-
stenen. Skämt åsido, så togs uppgifterna m ed allvar och varje hem-
värnsman gjorde betydligt fler utbildningstimmar in vad kont rak tet
fordrade.

O rganisat ionsformen verkshemvärn var emellert id något tungrodd
det insåg man snart inom t rafikverken. Man ville ha något som

lät tare kunde smälta in i den egna organisat ionen.
Den 29 jun i 1944 anmodades general poststyrelsen inkomma med

ytt rande över en inom försvarsdepartementet upprätt ad PM angående
driftvärnets org anisat ion och uppgifter.

Till PM hade fogats dels ett nytt förslag »om bestämmelser röran-
de driftvärn som böra meddelas i anslutning t ill kungörelsen angäen-
de byggnads- och reparati onsberedskap (BRB)» dels et t t idigare den
11/2 1943 av byggn adskontoret i arm efö rvaltni ngens fort ifikations-
styrelse t ill Overbefälhavaren inläm nat förslag, som kunde t illämpas
vid alla verk och företag.

Departementspromemorian handlade mest om driftvärnsbestäm-
melser i anslut ning ti ll BRB-kungörelsen. Postv erket , televerket och
vatt enfall ville inte gärna påpeka departementet s förväxling av de bä-
da förslagen utan nöjde sig m ed at t hänvisa ti ll armeförvaltningens
t idigare förslag, som skulle passa alla. Generalpoststyrelsen bad om
omarbet ning och at t få yt t ra sig över et t omarbetat förslag.

D en 26 jan uari 1945 kom de nya bestämmelserna och t . v . i form av
brev t ill Overbefälhavaren .

Den 22 august i 1946 begärde generalpoststyrelsen at t få organ isera
driftvärn enligt bestämmelserna i dett a kungabrev. Den formen av
hemvärn skulle, ansåg styrelsen, bät t re lämpa sig för den ri ksomfat -
tande inst itut ion i samfärdselns tji nst , som postverket utgjorde, och
skulle m edför a et t fastare inordnande av förb andens verksamhet i det
egentiiga postar betet .

Kungl. Maj :t bif6ll fr amställningen den 13 september 1946. Chefen
för II byrån förordnades ti ll dr iftvär n schef i postverket och postd i-
rek törerna  till  dist riktsbefälhavare. Fr . o. m . 1948, dä driftv ärn sären-
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Drif twärnets st ridande enhet är gruppen. Den bry ts
lätt ut ur den postala k rigsorganisationen, när så
behöv s. A rbetslaget, inom v ilk et man är v an att
samarbeta i f red, bev äp nas. Dv grupp f rån Brom ma.

<lena överflyt tades ti ll försvarsavdelningen, är försvarsavdelningsche-
fen drift värnschef och chefen för skyddssektionen hans st ällför et rä-
dare.

O rgan isat ionsformen dri ft värn bidrog verksam t t ill at t bevara hem-
värnsrörelsen inom postverket . Andra åtgärder också, kanske inte
m inst »R usthällsförbun det för postens hemvärn» som bildades den 22
maj 1945. Den 28 februari 1945 hade nämligen et t upp rop gåt t ut t ill
Sveri ges postfunk tionärer, undertecknat av ordförandena i personal-
organ isat ionerna och generaldirek tören Anders O rne.

Det het te bl. a. i det ta upp rop :
»Säsom et t led i st rävandena att stärka hemm afrontens försvar ha

vid ätskilliga postanstalter bildats särskilda verkshemvärnsförb and.
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Värdet av dessa förband anses vara mycket stort , icke endast för de av
verksförbanden försvarade postanstaltern a och dessas personal utan
även för riket i dess helhet , då ju verksförb anden genom försvaret av
et t kommunikat ionsverks anli ggningar i sin mån kunna medverka t ill
att hålla samhällsmaskineriet i gång och därmed indirek t bli va ti ll nyt -
ta även för dem som icke komma i direkt beröring med verkshem-
värnet .

Genom medlemskap i »R usthällsförb und et för postens hemvärn »
kunna alla post funktionäi rer bistä de akt iva hemvärnsmännen i deras
arbete och därigenom m edverka t ill at t postverket s hemvärn sförb and
på bästa sätt skola kunna fylla sina v ikt iga uppgifter.

Då et t stark t och väl övat verkshemvärn är av betydelse för oss alla,
få undertecknade personalorgan isat ioner härmed vädja till de post -
funkt ionärer , som icke själva kunna vara ak tiva hemvärnsmän, att ge-
nom allmän anslutning t ill den blivande föreningen ge de akt iva hem-
värnsmän nen den uppmunt ran och det bevis på solidaritet och på in-
tresse för deras osjälviska verksamhet, som de så väl förtjäna. Stock-
holm den 28 februari 1945.

Posttji nstemännens förening
N ils Landgren

Svenska Postmanna förbundet
Gunnar Gabrielsson

Postverkets kansli- och kontorsbi t rädeskärers cen t ralorganisation

Stava-Lisa Gromark

Med hänsyn t ill syftet med ovanstående upprop vill jag i samför-
stånd med hemvärnschef en på det varmaste an befalla detsamma till
postpersonalen .

A nders Orne»

Driftvärnets organisation och fastare ankn ytning t ill verkets egna
k ri gsuppgifter m edförde nu stör re möjligheter för dr iftvärnsledni ng-
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D rif twärn sf örband en und erställs i k rig d en egna d rif t led ningen . M anga dri f tledare
d eltar i utbild ningen i f red .

Postv erk ets d rif tv ämnschef , öv erste Bengt Colliand er och p ostm ästa ren i Sollef teå,
Lars M olin, återfanns bland öv er 200 p ostmän, som d eltog i d rif tv ärnsöv ningar i

K ristinehamn d en 10 11 ap ril 1965.

en att påverka utbildande myndigheters p lanläggning även om m ycket
fort farande brast i den ömsesidiga in form at ionen om m ilitära kontra
civila arbetsuppgifter i krig, vilket naturl igtvis päverkade uppfatt -
ningen om hur utbildningen skulle bedrivas.

I dag talar vi int e om försvaret som enbar t et t m ilitär t försvar. Vi
talar om ett totalt f örsv ar. Samarbetet redan i fr ed inom dagens total-
försvar tvingar de ansvariga myndigheterna till gemensam planlägg-
ning och därmed fortlöpande kontakter i olika instanser . Detta höjer
avsevärt beredskapen, samtidigt som en konkret isering och förenkling
av arbetsuppgifterna under beredskapst illstä nd och krig fr amstår som
synnerligen betydelsefull för totalförsvarets effekt .
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Postverkets viktiga uppgifter och möjligheterna att skydda post-
t rafiken under k rig beskrevs av generaldirektören N ils H örjel i sam-
band med postverkets uppmärksammande den 11 september 1965 av
hemvärnets 25-äriga ti llvaro pä följande sätt .

V i måste bl. a. upp rätt hålla kontakt en m ellan dem som in-
ka llas till krigstjänstgöri ng och deras hemmavarande familjer, lik-
som mellan familjemedlemmar som skilts fr ån varandra eft er ut-
rymningarna. I många lägen kan också posten vara det minst sår-
bara sambandsmedlet mellan civila och militära myndigheters
kr igsuppehållsplatser. Om vi därt ill lägger at t det statl iga betal-
ningssystemet i krig i första hand skall baseras på postgirorörel-
sen, förstår vi att postens medverkan är nödvändig också i krig.

Postverksamheten mäste därför skyddas. Skyddet mäste orga-
niseras med egna resurser sa längt detta är möjligt . D riftvärns-
organisationen har blivit et t ut märkt medel att åstadkomma ett
skydd med egna resurser . Drift värnsmannen förenar i sig den
skick lige yrkesmannen och den utbildade soldaten och inom post-
verket har jag erfarit att driftvärnsmänn en i allmänhet är före-
gängsmän även i det postala arbetet . Som Ni förstar av vad jag
nu och t idigare sagt, fäster jag stor vikt vid driftvärnets verk-
samhet och jag finner det angeläget att alla i postverkets lednin g
pa allt sätt stöder drift värnet. »

Dri ft värnsuppgift en har konkret iserats i de utbildningsanvi snin gar
för postverkets driftvärn som den 18 mars 1964 fastställdes av nuva-
rand e drift värnschefen, överste Bengt Colliander.

»Utbildningen skall bedrivas med hänsyn till att driftvärnsmännen i
första hand är dä så erfordras avsedda för tillfälligt, momentant
skydd av postens verksamhet i krig. D et väsentl iga för all postpersonal
i krig är att posttrafiken upprätthålls. Om så skulle erfordras, sker det-
ta beträffande dr ift värnet »med vapen i hand». Den beväpna de delen
av arbetsstyrkan (driftvärnet) skall vid behov lösa sky ddsuppgif ter (be-
vakni ng och försvar) på eller i anslutning till den egna arbetsplatsen.
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D rif tvärnsf örbanden insät ts f örst när sa ound gäng-
ligen erf ord ras. Fullgörand et av dri f tv ärnsupp gif ten
f ar inte utan tv ingand e skäl ink räk ta p a d en civ ila

arbetsuppgif ten .
l d en mod erna till v äsen tligheter begränsade utbild -
ningen inga r sjuk v ärdsutbildningen som en v ik tig
d el. Personalen öv as att omhänd erta särade und er

st rid .

Fullgörandet av driftvärnsuppgiften får dock inte utan tvingande skäl
inkräkta på den civila arbetsuppgiften. Ett beslut att insätt a driftvärns-
förband kan därför endast fattas av driftvärnsledare och om möjligt
efter samråd med militär myndighet (försvarsomr ädesbefälhavare, hem-
värnschef etc.). Vid övningar bör hänsyn tas till det ta förhå llande. Per-
sonal ur drift - och arbetsledning skall beredas tillfälle närvara för att
informeras om driftvärnets roll och för att som postverkets represen-
tanter biträda övningsledaren med synpunkter på arbetsuppgiften och
dess lösande.»

Int resset för utbildning är stort . De senaste åren har antalet elever
vid H emvärnets stridsskola årligen varit ca 200 st . och vid distrikts-
övningar ca 500 (5-dagarsövningar). H ärtill kommer försvarsområdes-
visa och lokala övningar .
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Postverkets driftvärnsmyndigheter, dvs. poststyrelsen, driftvärnsche-
fen, postdirektö rerna och postmästarna, som svarar för utbildning och
övningar m. m. bär inte ensamma ansvaret för driftvärnet . Som den i
ordets bästa mening demokrat iska organisation hemvärnet är, finns val-
da fört roendemän, som biträder och känner ansvar för disciplin och
ordning, tr ivsel och kamratanda värdefulla och nödvändiga t ing.
Förtroendenämnderna bevakar driftvärnsmännens int ressen men har
fr amförallt stora disciplinära befogenheter.

1963 fastställde riksdagen den allmänna målsättningen för totalför-
svaret . Målsättningen gäller också postverket , som är en viktig del av
det ekonomiska försvaret , vars uppgift är att i v idaste bemärkelse t ryg-
ga folkförsörjningen. Den vik tigaste gemensamma uppgiften för alla i
totalförsvaret beskrivs på följande sätt .

» Totalförsvarets fr ämsta uppgift är at t vara så förberett för kriget,
att det verkar fredsbevarande. Totalförsvaret måste därför snabbt kun-
na höja beredskapen och utveckla full styrka. D et skall ge utt ryck åt
vårt folks vilja att bevara landets fr ihet och vår motståndskraft mot
pät ryckningar.»

Beträffande hemvärnets sätt att lösa denna uppgift har nuvarande
armechefen, general Curt Göransson, sagt :

» H emvärnet och landets fr ivilliga försvarsorganisationer i
övrigt är f . n . vår största moraliska styrkedemonstrat ion ut åt och den
inger respekt . »

Postverk ets driftvärn, som i dag väl hävdar sig vid en jämförelse
med hemvärnet i övrigt när det gäller utbildningsstandard och intresse
för uppgifterna, har verksamt bidragit till vårt nuvarande försvars
fredsbevarande effekt .

Si vis pacem, para bellum Om D u vill fred, förbered D ig för krig!

92


	Postryttaren 1967 77
	Postryttaren 1967 78
	Postryttaren 1967 79
	Postryttaren 1967 80
	Postryttaren 1967 81
	Postryttaren 1967 82
	Postryttaren 1967 83
	Postryttaren 1967 84
	Postryttaren 1967 85
	Postryttaren 1967 86
	Postryttaren 1967 87
	Postryttaren 1967 88
	Postryttaren 1967 89
	Postryttaren 1967 90
	Postryttaren 1967 91
	Postryttaren 1967 92
	Postryttaren 1967 93
	Postryttaren 1967 94

